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Felted Tweed Blanket

haken
eenvoudig
CAL17-00011

deel 11 - met golvende schelpjes

v.1

Deze 4 rijen vormen het patroon.
Rij 1 tot 4 nog 3x herh.
Draad afknippen en doorhalen.

GAREN
Felted Tweed
B Peony 183
C Ginger 154
E Rage 150
F Watery 152
H Stone 190

In totaal 3 delen haken: met garen E, B en F.

meer info
over het garen
via knitrowan.com

Volgens het schema op de volgende pagina de delen met golvende
schelpjes met hvs met de andere delen tot twee lange stroken
verbinden (zie uitleg bij deel 6).
Met nld 3,5 mm en garen C de stroken rechts en links van het
middelste deel leggen en met hvs verbinden (zie uitleg bij deel 6).

HAAKNAALD
haaknld 3,5 mm
AFKORTINGEN
dbst = dubbel stokje; hvs = halve vaste; kl = kleur; ls = losse; R
= rij; st = stokje; vs = vaste
DEEL MET GOLVENDE SCHELPJES
Deze delen worden afzonderlijk gehaakt en dan samen met andere
elementen tot een lange strook verbonden. Deze stroken worden
dan bij de lange buitenranden van het middelste deel vastgezet (zie
schema).
DEEL
Met nld 3,5 mm en garen H 82 ls haken.
Basisrij (verkeerde kant): 1 vs in de 2e ls vanaf de nld, * 2 ls, 3 ls
overslaan, 4 dbst in de volg ls, 2 ls, 3 ls overslaan, 1 vs in de volg ls,
vanaf * tot het einde, keren. [10 pg]
Als volgt verder haken:
R 1 (goede kant): 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in het st onder de
1 ls, * 3 ls, 2 ls en 1 dbst overslaan, 1 vs in het volg dbst, 3 ls, 2 dbst
overslaan en 2 ls, 1 vs in de volg vs, vanaf * tot het einde, keren.
R 2: 4 ls (= 1 dbst), 1 dbst in het st onder de 4 ls, * 2 ls, 3 ls overslaan,
1 vs in de volg vs, 2 ls, 3 ls overslaan, 4 dbst in de volg vs, vanaf *
tot het einde haken, eindigen met 1 dbst bij de laatste herh, keren.
R 3: 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in het st onder de 1 ls, * 3 ls, 2 dbst
overslaan en 2 ls, 1 vs in de volg vs, 3 ls, 2 ls en 1 dbst overslaan, 1
vs in het volg dbst, vanaf * tot het einde, de laatste vs in de bovenste
van de 4 ls aan het begin van de rij, keren.
R 4: 1 ls (geldt NIET als s), 1 vs in het st onder de 1 ls, * 2 ls, 3 ls
overslaan, 4 dbst in de volg vs, 2 ls, 3 ls overslaan, 1 vs in de volg vs,
vanaf * tot het einde herh, keren.
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